Tradestone Ltd
KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE DOKUMENTU
CFD na Akciový Index
Účel
Thje document provides s you (ďalej len "Klient") with key information about thje investment product. It je not marketing
materivl. The information je required by low to help you nežiarstand the nkure, risky, costí, potential goins and losses of thje
product and to help you compare it with other products.

Produkt
CFD sú ponúkané Tradestone Limited (ďalej aj "Spoločnosť", "My" alebo "Nás"), zapísaná v Cyperskej
Republiky. Spoločnosť je oprávnená a riadi Cyprus Securities and Exchange Commission v Cyperskej
Republike, s licenčné číslo 331/17. Pre ďalšie informácie, prosím, volajte +357 25 313540 alebo ísť na
https://fbs.eu/en.

Upozornenie
You are about to purchase a product that je čt simple ond mvy be difficult to understvnd.

Čo sa tohto produktu?
Druh
Tento investičný produkt je Zmluva na Rozdiely (ďalej len "CFD") na Akciového Indexu. CFD je Cez Pult
(ďalej len "OTC") zadlžených finančného nástroja a jeho hodnota je stanovená na základe hodnoty
podkladového aktíva. Investor dosahuje zisk, alebo stratu na CFD na základe smer vybrali (Buy alebo Sell) a
smer hodnota podkladových aktív. CFD je vyhodnotená len v hotovosti a investor nemá žiadne práva vôbec na
samotného podkladového aktíva. Tento dokument poskytuje kľúčové informácie o Cfd v prípadoch, kedy
podkladové investície, ktoré sa rozhodnete je na Akciový Index , ako sú DAX30 alebo S&P500.

Ciele
Cieľom obchodovanie s Cfd je špekulovať o cenové pohyby v podkladového aktíva. Napríklad, ak si myslíte,
že hodnota Akciový Index sa bude zvyšovať, by ste kúpiť počet Cfd (to je tiež známy ako "je to dlhý"), s
úmyslom neskôr predať, keď sú na vyššiu hodnotu. Rozdiel medzi cenou, za ktoré si kúpite a c ena, za ktorú
môžete následne predať rovná vášho zisku, po odpočítaní všetkých relevantných nákladov (uvedené nižšie),
alebo naopak, ak si myslíte, že sa bude znižovať, by ste predať určitý počet Cfd (to je tiež známy ako "je to
krátke") na určitú hodnotu, že neskôr si ich kúpiť späť za nižšiu cenu, ako ste predtým dohodli, predávať ich,
čo v nás platiť vám rozdiel, mínus akékoľvek relevantné náklady.

Určené Pre Investorov
Cfd sú určené pre investorov, ktorí chcú, aby smerový transakcie a využiť krátkodobé cenové pohyby v
rýchlosti Akciové Indexy a majú schopnosť udržať riziko straty celého výška investície v krátkom čase. Tých
investorov, ktorí majú znalosti alebo skúsenosti s, pákové produkty a mať porozumenie o tom, ako ceny Cfd
sú odvodené ako aj kľúčové pojmy marže a pákového efektu.
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Súhrn indikátorom rizika je návod na úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými výrobkami. To
ukazuje, ako je pravdepodobnosť, že produkt bude prísť o peniaze, pretože pohyby na trhoch, alebo preto,
že nie sme schopní zaplatiť. Sme označili tento produkt ako 7 z 7, ktoré je najväčšie riziko triedy. Tento
ceny potenciálne straty z budúcej výkonnosti produktu na veľmi vysokej úrovni.
Toto riziko indikátor vychádza z predpokladu, že budete mať výrobku po dobu až 24 hodín. Možno nebudete
môcť zavrieť produkt ľahko, alebo sa budete musieť zavrieť za cenu, ktorá výrazne ovplyvňuje návratnosť
vašej investície. Cfd môže byť ovplyvnená sklz alebo neschopnosť zavrieť produkt za požadovanú cenu z
dôvodu nedostupnosti takých cena na trhu. Cfd sú OTC produkty a nemôžu byť predávané na každá výmena,
mnohostranný Obchodný systém (ďalej len "MTF") alebo iné obchodné miesto. Nie je kapitálová ochrana
proti trhové riziko, úverové riziko a riziko likvidity Výkon scenáre (za predpokladu, že žiadne Splatné na
Financovanie účinky):

Výkon Scenáre
Existuje niekoľko typov obchodných rizík, vrátane pákového efektu riziko, ktoré by ste mali vedieť pred
začiatkom obchodu. Informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tohto výrobku sú uvedené nižšie ,
vrátane ale nie sú obmedzené na:
Leverage Riziko
Riziko neobmedzený strata
Marže riziko
Konfliktu Záujmov
, Trhové Riziko,

Neregulovaný, Trhové Riziko,
narušenie Trhu rizikové
menové riziko
Online obchodná platforma, a TO
riziko
riziko Protistrany

Ďalšie konkrétne príklady obchodovania v tomto konkrétnom produkte nájdete tu:

Čo sa stane, ak Spoločnosť nie je schopná vyplácať?
V prípade, že sa Spoločnosť stane platobne neschopný a nie je schopná vyplácať svoje investori Retailoví
Klienti môžu mať nárok na náhradu do výšky 20 000 eur, ktorú Investor Compensation Fund nastaviť Cyprus
Securities and Exchange Commission.
Pre viac informácií si prosím prečítajte naše Kompenzačného Fondu Politiky
https://cdn.fbs.eu/docs/en/investor_compensation_fund_policy_en.pdf

Aké sú náklady?
Spoločnosť účtuje rozšíril, keď investor obchoduje v CFD. Spread je rozdiel medzi Predať ("cenová
Ponuka") a Kúpiť ("Ask") cena CFD, ktorý je násobený vysporiadať veľkosť. Šírenie za každý podkladové
aktívum je popísané na webovej lokalite Spoločnosti kliknutím tu. Ale každý investor môže mať rôzne
nátierky na všetky alebo niektoré z podkladového aktíva založené na investora história, objem, činnost í
alebo určitých akciách.
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Nižšie uvedená tabuľka uvádza príklad typy nákladov, spolu s ich význam:

Šírenie

rozdiel medzi cenu kúpiť a predať, cena sa nazýva spread.
Táto cena je realizované pri každom otvorení a zatvorení
obchodu.

Menové Konverzie,

Žiadne peniaze, si uvedomil, výkaz ziskov a strát, úpravy,
poplatky a náklady, ktoré sú denominované v mene inej,
než je základná mena vášho účtu, bude prevedená na
základná mena vášho účtu a menové konverzie bude
účtovaný na účte.

Jednorazové
náklady na

komisia 25$ za partie.
Komisia

Približne 0.016% na 1 lot on každý index.
Prebiehajúce
náklady

poplatok sa účtuje na účte, na každú noc sa, že vaša
pozícia drží. To znamená, že čím dlhšie budete držať
Denne holding
pozície, viac to stojí. V stredu, Swap je nabitá 3 krát.
Cena/Swap/Prolongácia
Swapy môžete pozrieť na obchodnej platforme a na
internetovej stránke Spoločnosti.

Na účely príklad, budeme predpokladať, že transakciu 10 jednotiek v DAX30 s 2 pips šíriť. Pip v DAX30
je 2. desiatková číslica v cene (10 jednotiek*0.01)*2=0.2€, šírenie rovná sa na 0,2€.
Množstvo €0.2 bude odpočítaná z P/L pri otvorení transakcie, a preto okamžite po otvorení transakcie P/L,
že transakcia bude -€0.2.
Okrem vyššie uvedeného, Spoločnosť poplatky Splatné na požiadanie Financovania (Z) pre obchodov, ktoré
zostávajú otvorené na konci dennom obchodovaní. To môže byť predmetom kreditná alebo debetná,
vypočítaného na základe príslušných úrokových sadzieb pre meny, v ktorej podkladového nástroja sa
obchoduje. Odkladací poplatky sú k dispozícii live cez platformu mt4 a na webovej stránke.
Ak CFD je základná mena sa líši od účet v mene, bude prevedená na účet v mene, na prevládajúce
výmenných kurzov.
Ak nástroja Swap je typ body, vzorec nižšie sa používa:
Swap Poplatok = Objem * Miesta * veľkosť Zmluvy * (počet dní pozície sú držané)
Ak nástroja Swap je typ Peniaze, t. j. USD, vzorec nižšie sa používa:
Swap Poplatok = Objem * Peniaze * (počet dní pozície sú držané)
Vyššie uvedené je vždy prevedené na účet základnej meny.
Náklady sa budú líšiť v závislosti na základné investície možností sa rozhodnete. Konkrétne informácie
môžete nájsť https://www.fbs.eú
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